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HEDEHUSENE: Hans-Christian Eisen fortæller tirsdag den 31. januar i Vindinge Kultur Center om 
terrænet mellem Vindinge, Tune og Hedehusene, og om områdets historie, udvikling og muligheder. 
Foredraget begynder kl. 19.30 og entré koster 50 kroner. Vindinge Kultur Center ligger ved Vindinge 
Skole på Østre Vindingevej.

Hedeland - fortid, nutid og fremtid
TIRSDAG D. 24. JANUAR 201710 LOKALAVISEN TAASTRUP

Plakaten er trykt i 500 eksemplarer og den er kreeret af illustrator Annette Carlsen, som har 
taget udgangspunkt i femteklassernes mange ideer.

HEDEHUSENE: Femteklasserne 
på Charlotteskolen holdt sidste 
år en udstilling i Nordeas tom-

me butikslokale i Hovedgaden 
med en masse ideer til, hvor-
dan der kan komme mere liv 

i Hovedgaden.
Disse ideer er nu blevet sam-

let og formidlet videre til An-
nette Carlsen som er illustrator. 
Hun har skabt en plakat, som 
viser alle ideerne og som har 
overskriften ’Verdens bdeste 
Hovedgade’. 

 Formålet med plakaten 
er, at borgerne i Hedehusene 
kan stemme på den idé, de 
mener vil skabe mere liv i He-
dehusenes hovedgade. Byens 
borgere kan se plakaten og 
stemme til forskellige lokale 
arrangementer for eksempel 
til Hedemarkedet eller til for-
eningsarrangementer i byen. 
Efterfølgende bliver det of-
fentliggjort, hvilken idé, der 
har fået flest stemmer. Områ-
defornyelsen i Hedehusene har 
bevilliget økonomisk støtte til 
at realisere én af ideerne. 

Hvis man vil vide mere, kan 
man kontakte Cirkuspavillo-
nen i Charlottekvarteret

Plakaten bliver trykt i 500 
eksemplarer.

Verdens bedste 
Hovedgade
AFSTEMNING. En plakat med ideer til mere liv i 
Hedehusene er klar og borgerne kan stemme på, hvilke 
ideer, de bedst kan lide.

FLØNG: Onsdag den 25. januar kl. 
19.30-21.00 inviterer landsbylau-
get, arkitekten og Høje-Taastrup 
Kommune til endnu et borger-
møde om udviklingen af et nyt 
aktivitets- og bevægelsesområde 
i Fløng. Mødet foregår i Sognets 
hus, Fløng Byvej 16.

Byrådet har bevilget penge 
til realiseringen af et aktivi-
tets- og bevægelsesområde i 
Fløng. Der er allerede holdt 
tre borgermøder, deriblandt en 
børneworkshop, der fandt sted 
i Ungdomsklubben Engvadgård. 
På mødet den 25. januar frem-

lægger arkitekterne det foreløbi-
ge skitseprojekt, som er udviklet 
på baggrund af ønsker og idéer 
fra de borgere, der har deltaget i 
borgermøderne. Nu er det tid til 
at finjustere planen, så den bli-
ver den bedste udgave af idéerne 
fra borgerne i Fløng. 

Borgermøde om Vision Fløng

HEDEHUSENE: I dagene fra 
den 26.-28. januar holdes DM i 
Skills – det årlige Danmarksme-
sterskab for unge fra erhvervs-
uddannelserne – og igen i år 
er seks dygtige unge elever fra 
blomsterbranchen med. 

Fra Hedehusene er Maja 
Gantzhorn Rasmussen, Casa 
Blanca Blomster, udtaget til 
konkurrencen.  

Statsminister Lars Løkke 
Rasmussen er på plads, når 
over 300 unge fra alle mulige 
erhvervsuddannelser torsdag 
den 26. januar tager hul på 
tre spændende dage for at kåre 
landets bedste inden for hver 
branche. Det sker Gigantum i 
Aalborg.

Gennem de tre konkurren-
cedage skal eleverne udføre 
seks opgaver af vidt forskellig 
karakter, som så bedømmes af 
uddannede fagdommere fra 

blomsterbranchen. Den nye 
Danmarksmester 2017 i Skills 
kan se frem til at få overrakt 
diplom og statuette af under-
visningsminister Merete Rii-
sager, der vil være til stede i 
Gigantium hele lørdagen for at 
følge afslutningen på de spæn-
dende konkurrencer i de mange 

erhvervsuddannelser. 
Udover at konkurrere om 

DM-titlen i Skills 2017 optræ-
der de seks elever også som 
ambassadører for uddannel-
sen til blomsterdekoratør. Og 
ikke mindst det sidste er vig-
tigt, for i løbet af de tre dage 
besøges Skills af titusinder af 
unge mennesker, der i løbet af 
foråret skal vælge uddannelse.

Udover at konkurrere om 
DM-titlen i Skills 2017 optræ-
der de seks elever også som 
ambassadører for uddannel-
sen til blomsterdekoratør. Og 
ikke mindst det sidste er vig-
tigt, for i løbet af de tre dage 
besøges Skills af titusinder af 
unge mennesker, der skal væl-
ge uddannelse.

Det er brancheorganisatio-
nen Danske Blomsterhandle-
re, som står bag blomsterbran-
chens deltagelse i DM Skills.

Maja skal til DM i Skills

Maja Gantzhorn Rasmussen 
fra Casa Blanca Blomster er 
blevet udtaget til DM i Skills.
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Smykker, Ure & Optik

Masser af 
smykker 

nedsat med 

50%

25% 
på hele brillen ved 
køb af stel og glas.

Lørdag d. 4. marts
kl. 11.00
i Socialdemokratiets parti-
lokale ved Hedehusene st. 
Hovedgaden 437 C

Du kan være med til at indstille 
en person til Årets Hedehus-
borger ved at indsende forslag 
om en person, som har gjort 
noget for en enkelt person eller 
flere i det forløbne år på en
frivillig og uegennyttig måde.

Vil du være med til at kåre

HEDEHUSENE

ÅRETS HEDEHUSBORGER 2016

SOCIALDEMOKRATIET

Vi skal have dit forslag senest d. 15. februar 2017.
Du skal sende forslaget med en begrundelse - kort 
eller lang - til Claus Johnsen, Rødhøjgårdsvej 120,
2630 Taastrup eller på: cfjohnsen@mail.dk

Medlemmer: Indkaldelse til Generalforsamling 2017 d. 8. marts kl. 19.00


